
 علــيم واهللا علــيكم ويتــوب قــبلكم مــن الــذين ســنن ويهــديكم لكــم ليبــين اهللا (( يريــدتتمـة تفســري اآليــة الكرميــة: 
فالشـرع ال ميكـن  (( ليبـين لكـم ))ومن فوائدها: أنه ليس يف الشـرع شـيء جمهـوال لكـل أحـد ؛ لقولـه:  حكيم )) .

أن يكــون خفيــا علــى كــل أحــد ؛ لكنــه خيفــى علــى اإلنســان ألســباب ، إمــا قلــة العلــم ، وإمــا قصــور الفهــم ، وإمــا 

التقصـــري يف الطلـــب ، وإمـــا ســـوء القصـــد ؛ أربعـــة أســـباب خلفـــاء احلكـــم الشـــرعي علـــى اإلنســـان لـــه أربعـــة أســـباب: 

يطـالع ومل يسـتعب كتـب العلمـاء ، هـذا ختفـى عليـه األحكـام  األول: قلة العلم مثل أن يكـون اإلنسـان مل يراجـع ومل

الشرعية لقلة علمه ؛ أو قصور فهمـه ، يكـون عنـده علـم واسـع لكنـه حجـر ال يفهـم ، هـذا أيضـا يفوتـه شـيء كثـري 

مــن األحكــام الشــرعية ؛ أو التقصــري يف الطلــب ، إنســان مقصــر عنــده علــم ، عنــده فهــم لكــن مــا حيــرص علــى أن 

فقط ، فهـذا ـ والعيـاذ  سوء القصد ، حبيث ال يريد إال وينقحها وحيررها ، فيفوته شيء كثري ؛ الرابع: حيقق املسائل 

دوائـه كثـرة العلـم ، أن يراجـع ، قلـة العلـم  :األول مـا دواء هـذه العلـل واآلفـات ؟  بـاهللا ـ حيـرم اخلـري وحيـرم الصـواب.

قصــور الفهــم ؟ هــذا مشــكل ألنــه الثــاين:  .، يراجــع اإلنســان ويطــالع كتــب العلمــاء كتــب احلــديث ، كتــب التفســري 

غريزة ؛ لكن ثقوا بأنه بالتمرن حيصل على قوة الفهم ، بالتمرن حيصل على قوة الفهـم ، وأضـرب لكـم مـثال: لـو أن 

يـأجوج ومـأجوج مـا ميكـن نفهمـا ؛ ل مـا يراجعهـا لقـال: هـذه فيهـا اإلنسان راجع كتب شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أو 

وتكـون عنـده كالفاحتـة ؛ إذا الفهـم حيتـاج إىل متـرين ؛ ومـن متـارين الفهـم املناقشـة مـع  رن عليها يفهمهـالكن مع التم

الشـيء الثالـث:  الناس ، يناقش ؛ ألنه كثريا ما يغيب عنك شيء من العلـم وباملناقشـة يتبـني لـك شـيء كثـري فهـم .

مث التقصري يف الطلـب لـيس معنـاه قلـة الطلـب حـىت التقصري يف الطلب ، دواءه اجلد واالجتهاد ، اجتهد ال تتواىن ، 

عدم الرتتيب يف الطلب ، هذا أيضا يتعب اإلنسان وينقص العلم ، بعـض النـاس مـثال إذا أراد أن يراجـع املسـألة يف 

الكتب الكبرية فيبحث الفهرس  فيجد حبثا مث يروح يبحث فيه وينسى األول ، احلاجة األوىل ينساها ، وهـذا خطـأ 

الـــذي يقطـــع األوقـــات عليـــك تقطيعـــا ، مادمـــت تريـــد حتقيـــق مســـألة فـــأغمض عينيـــك عمـــا ســـواها وإال  ، هـــذا هـــو

مـــا حتصـــل شـــيء ، مـــثال تريـــد أن تطـــالع مســـألة يف الطهـــارة أنـــت تراجـــع  كون كالـــذي يلقـــط اجلـــراد مـــن أرض ســـت

لوقـت ، هـذا مـن يضـيع عليـك ا نراجـع هـذا واهللا هـذا مبحـث طيـب  الفهرس ومر عليك مسألة غري اليت تريد قلـت

ـــاج إىل الرابـــع: ســـوء القصـــد  . التقصـــري يف الطلـــب ، مـــا هـــو تقصـــري كمـــي ولكنـــه تقصـــري كيفـــي ،ســـوء القصـــد حيت

اهللا عزوجل ، فإذا قصد اإلنسان حفظ الشريعة ونفع اخللق وأن يرث األنبيـاء سـهل عليـه حسـن القصـد  إخالص و

نه حيرم اخلري وعليه الوعيد وأن اهللا ينزع بركة العلـم منـه حـرص ؛ ألنه إذا علم أن اإلنسان إذا طلب العلم لغري اهللا فإ

علــى أن يكــون قصــده حســنا ؛ فهــذه األمــور األربعــة  هــي الــيت حيــرم اإلنســان إياهــا يف عــدم تبــني األحكــام الشــرعية 

ـــين لكـــم ))وإال فـــاهللا عزوجـــل تكفـــل  ـــد اهللا ليب ـــه:  . (( يري (( ومـــن فوائـــدها: كمـــال هـــذه األمـــة وشـــريعتها ؛ لقول



(( ويهـديكم سـنن فما من خري كان عليه األمم إال وهلـذه  األمـة منـه نصـيب  ويهديكم سنن الذين من قبلكم ))
وقد مثل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نفسه مع األنبياء قبلـه بقصـر مشـيد يعجـب النـاظرين  الذين من قبلكم ))

ه اللبنــة يعــين عيــب ، قــال فأنــا اللبنــة متــم اهللا بــه مكــارم إال أــم إذا طــاقوا بــه قــالوا هــذا القصــر كامــل إال موضــع هــذ

(( يـا أيهـا الـذين األخالق وحماسن األخالق ؛ فكمل القصر به عليه الصالة والسالم  ؛ ويـدل لـذلك أيضـا قولـه: 
(( كمـا كتـب علـى الـذين مـن قـبلكم ملـاذا قـال:  آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ))

رة ـــذه األمـــة وأـــا كملـــت هلـــا الفضـــائل الـــيت لغريهـــا وتســـلية هلـــا أيضـــا يعـــين ال تظنـــوا أن تكلفينـــا إيـــاكم ؟ إشـــا ))

هــذه   ومـن فوائــدها: أن اهللا عزوجـل حيــب التـوابني ؛ مــن أيـن نأخــذها ؟ بالصـيام خــاص بكـم ؛ بــل لكـم ولغــريكم .

(( إن اهللا يحـب التـوابين ويحـب المتطهـرين )) : ، قـال اهللا تعـاىل إرادة احملبة ؛ إذا فاهللا تعاىل حيـب منـا أن نتـوب
له أو لنـا ؟ مـن الـذي يعـود عليـه فوائـدها ؟ حنـن أن التوبة  ويتفرع على هذا: غاية الكرم يف اهللا عزوجل ؛ وجهه ؟ .

، وهو حيبها ملصـلحتنا ، وقـد ثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أن اهللا يفـرح  بتوبـة عبـده كمـا يفـرح الرجـل 

لــذي أضــل ناقتــه يف أرض فــالة فطلبهــا فلــم جيــدها فاضــطجع حتــت شــجر ينتظــر املــوت قــد أئــس مــن احليــاة فــإذا ا

يعــين كــأم مســتعدون إلنــذار  . حبطـام ناقتــه فأخــذ بــه وقــال: اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك ، أخطــأ مــن شــدة الفــرح

صــلي والــذي نــائم معــروف ، وهــي فــرض  مــا أرى هــذا ، واحلمــد هللا الــذي قــائم ي  إيــاهم ، مســتعدون اإلنــذار ؛اهللا

ومــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: إثبــات امســني مــن أمســاء اهللا ومهــا: العلــيم واحلكــيم ومــا  .كفايــة مــا هــي فــرض عــني 

 تضــمناه مــن وصــف ، العلــيم تضــمن العلــم واحلكــيم تضــمن احلكــم واحلكمــة ؛ ألنــه مشــتق مــن احلكــم واحلكمــة .

جيــري اهللا عزوجــل مــن حكــم شــرعي وحكــم كــوين ؛ وجــه ذلــك: أن مــا جيريــه اهللا  ومــن فوائــدها: اقتنــاع اإلنســان مبــا

عزوجل من األحكام مقـرون باحلكمـة ، وإذا علمـت ذلـك اقتنعـت سـواء كـان هـذا باألحكـام الكونيـة أو باألحكـام 

ض علـى الشرعية حىت املصائب اليت تنال العبـاد الشـك أن هلـا حكمـة يقتنـع اإلنسـان بوجـوده وال يعـرتض ، ال يعـرت 

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة املسـلكية: مراقبـة اهللا عزوجـل ، مراقبـة اهللا يف السـر والعالنيـة ؛ مـن أيـن  اهللا تعاىل به .

تؤخـــذ ؟ مـــن ثبـــوت صـــفة العلـــم ؛ ألنـــك مـــىت علمـــت أن اهللا عـــامل بـــك فـــإن ذلـــك يوجـــب لـــك مراقبـــة اهللا ســـبحانه 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل التوبــة وقــد مــر علينــا ذلــك قريبــا  .وتعــاىل أال يفقــدك حيــث أمــرك وال جيــدك حيــث ــاك 

قد يقـول  (( واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ))مث قال:  وبينا أن شروط التوبة مخسة .

اهللا (( و قائـل: هــذا  مــع مـا قبلهــا تكــرار ؛ ألنـه قــال: يريــد اهللا ليبـني لكــم ويهــديكم ويتـوب علــيكم ، فكيــف قــال: 
نقــول: الفائــدة مــن ذلــك شــيئان ؛ الشــيء األول: التوكيــد ، وإذا أكــد اهللا عزوجــل أنــه  ؟ يريــد أن يتــوب علــيكم ))

(( يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا يف التعرض لتوبة اهللا عزوجل ؛ الفائدة الثانية: التوطئـة لقولـه: 



وهـــو أن اهللا لـــه هـــذه اإلرادة وملـــن يتبعـــون  هيـــد وتوطئـــة ملـــا ذكـــر بعـــدهيعـــين مت ويريـــد الـــذين يتبعـــون الشـــهوات ))

(( واهللا يريــد أن يتــوب علــيكم ويريــد الــذين يتبعــون الشــهوات أن تميلــوا  الشــهوات هــذه اإلرادة وهلــذا كررهــا .
مــــن هــــم ؟ يشــــمل الكــــافر والفاســــق ؛ ألن الكــــافر يريــــد  مــــيال عظيمــــا )) (( يريــــد الــــذين يتبعــــون الشــــهوات ))

(( فخلــف مــن بعــدهم خلــف أضــاعوا الصــالة شــهوات بــل يتبــع الشــهوات والفاســق كــذلك ، قــال اهللا تعــاىل: ال
(( فالــذين يتبعــون الشــهوات هــم الكفــار و الفســاق  واتبعــوا الشــهوات فســوف يلقــون غيــا إال مــن تــاب ... ))

انه تعاىل بكم من أسـباب التوبـة عما يريد اهللا سبح أي تنحرفوا تميلوا ))أن يريدون أن تميلوا ميال عظيما )) (( 

(( يريد اهللا أن يخفـف عـنكم مث قال:  وهي فعل األوامر وترك النواهي ، فهم يريدون شيئا واهللا يريد شيئا خبالفه .
التخفيــف ضــد التثقيــل ، وختفيفــه ســبحانه وتعـــاىل  وخلــق اإلنســان ضــعيفا )) (( يريــد اهللا أن يخفــف عـــنكم ))

النــواهي ؛ أمــا التخفيــف يف األوامــر فــإن اهللا ســبحانه وتعــاىل ملــا ذكــر مــا جيــب علينــا  ختفيــف يف األوامــر وختفيــف يف

ــد ليطهــركم ))مــن الطهــارة الوضــوء والغســل والتــيمم قــال:  ــد اهللا ليجعــل علــيكم مــن حــرج ولكــن يري  (( مــا يري

فلـيس حبـرام ، (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليـه ))  وكذلك يف النواهي ، خفف عنا فقال:

اإلرادة هنـا شـرعية وليسـت كونيـة ؛  (( يريـد اهللا أن يخفـف عـنكم ))وهذا ختفيـف هللا عنـك علـى العبـاد ؛ وقولـه: 

ملاذا ؟ ألن اهللا يقدر على العبد أشياء تثقل عليه ، تثقل عليـه العبـادات ـا أي بسـببه ؛ لكـن شـرعا ال يريـد منـا أن 

( ألصــومن اهللا عليــه وآلــه وســلم ملــا قــال عبــد اهللا بــن عمــرو بــن عــاص: نشــق علــى أنفســنا بــل إن رســول اهللا صــلى 
( إن لنفسـك عليـك حقـا ـاه الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وقـال:  مـا عشـت ) الدهر ما بقيت وألقومن الليل

وقـال  ولـزورك ـ يعنـي ضـيفك ـ عليـك حقـا ولربـك عليـك حقـا فـأعط كـل ذي حـق حقـه ) وألهلك عليك حقـا

ق ؛ فــاإلرادة إذا عليــه الصــالة والســالم فيمــا صــح عنــه أيضــا: أنــه ســبحانه وتعــاىل ال يكلفنــا مــن العمــل إال مــا نطيــ

ــــواو هنــــا حيتمــــل أن تكــــون اســــتئنافية لبيــــان حــــال املوجبــــة  (( وخلــــق اإلنســــان ضــــعيفا ))قــــال:  إرادة شــــرعية . ال

ير " قـــد " أي وقـــد خلـــق اإلنســـان ضـــعيفا ؛ وعلـــى للتخفيــف ، وحيتمـــل أن تكـــون الـــواو للحـــال واجلملـــة علـــى تقــد

ــد اهللا أن يخفــف عــنكم ))االحتمــالني فاجلملــة فيهــا نــوع تعليــل لقولــه:  نقــول ملــاذا قــال ألن  قاعــدة اأــك (( يري

اإلنسان خلق ضعيفا أي خلق اهللا عزوجل ضعيفا ، ضـعيفا يف كـل أمـوره ، ضـعيفا يف جسـمه ، ضـعيفا يف إرادتـه ، 

ضعيفا يف كل شيء ؛ والدليل علـى ذلـك أنـه ال يتحمـل ، ال يتحمـل الـربودة يف الشـتاء وال احلـر  ضعيفا يف علمه ،

(( خلـق اإلنسـان ضـعيفا ؛ فكانت الشرائع مناسبة حلاله ؛ وتأمـل الفـرق بـني قولـه هنـا: يف الصيف ، فهو ضعيف 
يطان بكيــده العظــيم ضــعيف ؛ فالشــ (( فقــاتلوا أوليــاء الشــيطان إن كيــد الشــيطان كــان ضــعيفا ))وبــني قولــه:  ))

فـــإذا كـــان كيـــد الشـــيطان ضـــعيفا فـــإن هـــذا يقتضـــي منـــا أن نكـــون أقويـــاء وإن كنـــا ضـــعيفا ، أن نكـــون أقويـــاء علـــى 



الشيطان ؛ ألن الشيطان كيده ضعيف وحنن وإن كنا ضعفاء لكـن جيـب أن نكـون أقـوى منـه وأن نثـق بقولـه تعـاىل: 

منصـوبة ملناسـبة  (( ضـعيفا ))كلمـة   (( خلـق اإلنسـان ضـعيفا ))لـه: ؛ وقو  (( إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيـدا ))

اآليــات أو حمللهــا مــن اإلعــراب ؟ حمللهــا مــن اإلعــراب ؛ مــا حملهــا مــن اإلعــراب ؟ حــال ؛ ألــا وصــف بعــد معرفـــة 

ل اهللا يف هـاتني اآليتـني فوائـد ؛ أوال: تأكيـد قـو  والوصف بعد املعرفة حـال ، والوصـف بعـد النكـرة صـفة يعـين نعتـا .

ألن التوكيـد تـزداد بـه الطمأنينـة ويـزداد بــه  (( واهللا يريـد أن يتــوب علـيكم ))عزوجـل علـى عبـاده حيـث كـرر قولـه: 

ــد الــذين ومــن فوائــدها: علــم اهللا ســبحانه وتعــاىل مبــا يف القلــوب ؛ لقولــه:  معرفــة قــدر فضــل اهللا عزوجــل . (( ويري
ألن اإلرادة حملها القلب ومع ذلك أخربنا اهللا تعـاىل عنهـا ، فهـو عـامل مبـا يف القلـوب ، قلـوب أهـل اخلـري  يتبعون ))

ومــن فوائــدها: احلــذر مــن الــذين يتبعــون  .(( ولقــد خلقنــا اإلنســان ونعلــم مــا توســوس بــه نفســه )) وأهــل الشــر 

ت قــد تكــون شــهوة بطــن وفــرج وقــد تكــون الشــهوات ؛ ملــاذا ؟ ألــم يريــدون منــا أن منيــل مــيال عظيمــا ؛ والشــهوا

؛ ألن أهــل البـدع ينقســمون إىل  ومــن فوائـدها: احلــذر مـن أهــل البـدع شـهوة فكــر وقلـب ، وكــال األمـرين مــراد هنـا .

قسمني: قسـم عنـدهم شـبهات ، وقسـم عنـدهم شـهوات ؛ فاجلاهـل مـنهم عنـدهم شـبهات يلتـبس عليـه بالباطـل ؛ 

ومــن   يريــد اهللا ورســوله ؛ ففــي اآليــة احلــذر أو التحــذير مــن هــؤالء وهــؤالء .والعــامل مــنهم عنــده شــهوات يريــد مــا ال

ـــذين يتبعـــون الشـــهوات ، حيـــث جعلهـــم أتباعـــا يتبعـــون الشـــهوات تقـــودهم  فوائـــدها: اإلشـــارة إىل احنطـــاط مرتبـــة ال

كــان تابعــا الشــهوات ، وهــذا ذل أن يكــون اإلنســان تابعــا للشــهوات ؛ ألن العــزة أن يكــون اإلنســان متبوعــا ، فــإذا  

ومـن فوائـدها: أن إرادة املتبعـني للشـهوات بنـا  فمعناه أن شهواته ملكته حىت صارت هذا عنه كأنه جيـرب علـى ذلـك.

فـإذا كـان كـذلك فإمنـا إذا  (( أن تميلوا ميال عظيما ))ال تقتصر على أدىن ميل ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله تعاىل: 

سـأل األخ حممـد يقـول يف نـاس صـلوا البارحـة صـالة  نسـأل اهللا السـالمة .ملنا قليال تابعوا حىت منيل ميال عظيمـا ، 

الكســوف وأقــول ميكــن يتوقــع يصــلون الليــل أيضــا ألن الليــل ســيكون أكثــر ظلمــة ؛ ولكــين أقــول مســتحيل أن يقــع  

شـر ، كسوف يف غري ليايل اإلبداء ، ليايل اإلبداء يعين ليلة أربعة عشر ، ومخسة عشر ، وستة عشـر  ؛ أو ثالثـة ع

أربعة عشر ، مخسة عشر ، هـذا مسـتحيل ؛ ألن سـبب كسـوف القمـر أن حتـول األرض بـني الشـمس والقمـر وهـذا 

على ايـة املقابلـة بـني الشـمس والقمـر ، مثـل هـذه األرض مرتفعـة ، إمـا إذا قـرب وارتفـع ، إذا ال ميكن إال إذا كان 

ميكـن ؛ لكـن إذا صـار هـذا يف األفـق الشـرقي قرب القمر من الشمس فمستحيل تكسف ، وين ترقي األرض ؟ مـا 

وهذا يف األفق الغريب حينئذ تكون األرض فيه احتمال أن تكون بينهما لكن بغـري هـذا ال ميكـن ؛ وكـذلك أيضـا ال 

ميكــن أن يقــع الكســوف مــرتني يف الشــهر ، مســتحيل ؛ ألن الكســوف إذا قلنــا يف ليــايل اإلبــداء بعــد ليــايل اإلبــداء 

ريبـــا مـــن الشــمس ؛ إذا كـــان قريبـــا مـــن الشـــمس فمعنــاه مـــا ميكـــن الكســـوف ؛ الشـــيء الثـــاين ســوف يكـــون القمـــر ق



من فـوق ؛ ألن العـادة إن الـذي يلـي الشـمس مـن الشمس ، الذي البارحة . إال مما يلي عالمة الكسوف ما يكون 

، ويف آخـــره  القمـــر هـــو الـــذي يكـــون فيـــه النـــور ؛ وهلـــذا جتـــد يف أول الشـــهر جتـــد القمـــر مقـــوس تغـــرب إىل الشـــمس

مقــوس تغــرب إىل الشــمس أيضــا ؛ ألنــه الــذي يكــون منــه نــور والــذي يبعــد الشــمس ؛ فــإذا كــان كــذلك فــإذا رأيــت 

يل الثلـث راح منـه أمـس رأوه حـوا س فهـذه لـيس بكسـوف يقينـا ؛ لكـن الشم يف اجلانب اآلخر املقابل ملا . الظلمة

البيــت والنــاس  ت مــن النــاس يعــين كثــروا الــزحم هــل البيــحــىت إين أنــا ملــا جئــت مــن اجلامعــة وقــالوا أل ميكــن هــذا مــا

ثـالث مـرات " الصـالة جامعـة " ينتظرون يف املسجد ، تعجبت قلت أيش لون هـذا ؟ وانتظـرت شـوي فـأذن واحـد 

  . أو أربع مرات

  شيخ ما ميكن الكسوف يف السنة مرتني ؟  السائل :

  . تكسف الشمس وال القمر يف الشهر مرتني، يف الشهر أقول ال ميكن  ال ، ما هو يف السنة الشيخ :

ــَنُكمْ  َأْمــَواَلُكمْ  تَــْأُكُلواْ  الَ  آَمُنــواْ  الــِذينَ  َأيـَهــا (( يَــا ــَراضٍ  َعــن ِتَجــارَةً  َتُكــونَ  َأن ِإال  بِاْلَباِطــلِ  بـَيـْ  تـَْقتـُُلــواْ  َوالَ  مــنُكمْ  تـَ
 اللّــهِ  َعلَــى َذلِــكَ  وََكــانَ  نَــاراً  ُنْصــِليهِ  َفَســْوفَ  َوظُْلمــاً  ُعــْدَواناً  َذلِــكَ  يـَْفَعــلْ  رَِحيمــا َوَمــن ِبُكــمْ  َكــانَ  اللّــهَ  ِإن  َأنُفَســُكمْ 
َهْونَ  َما َكَبآئِرَ  َتْجَتِنُبواْ  َيِسيراً ِإن     َكرِيماً )) مْدَخالً  َونُْدِخْلُكم َسيَئاِتُكمْ  َعنُكمْ  نَُكفرْ  َعْنهُ  تـُنـْ

(( يريـد اهللا ليبـين لكـم ويهـديكم سـنن الـذين مـن ؟  )) هللا عـنكم(( يريد ا تنيفوائد من أي آية ؟ آيتني ؛ أي آي
(( يريــــد اهللا أن قــــال اهللا تعــــاىل:  كــــذا ؟   (( واهللا يريــــد أن يتــــوب علــــيكم ))هــــذه أخــــذنا فوائــــدها ؛  قــــبلكم ))

مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة: أن اهللا تعـــاىل يريــــد  هـــذا مبتــــدأ درس الليلـــة ؟يخفـــف عـــنكم وخلـــق اإلنســـان ضـــعيفا )) 

(( ومــن فوائــدها: أن اليســر إىل اهللا أحــب إليــه مــن العســر ؛ لقولــه تعــاىل:  التخفيــف علــى العبــاد بالعبــادة الشــرعية .
 نومــن فوائــدها: احلــث علــى اتبــاع رخــص اهللا ؛ ألن الــرخص مــ . يريــد اهللا بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر ))

ه وتعــالى يحــب أن تــؤتى رخصــه كمــا يحــب أن ( أن اهللا ســبحانالتيســري ؛ وقــد أيــد ذلــك مــا جــاء يف احلــديث: 
ومـــن فوائــدها: أنـــه إذا تعـــارض يف األدلــة عنـــد املســتدل بـــني التيســـري والتعســري فـــاألوىل أن يأخـــذ  . تــؤتى عزائمـــه )

: ومن فوائدها: اإلشارة إىل العلـة إلرادة التخفيـف علـى العبـاد وهـي قولـه بالتيسري ؛ ألن هذا هو مراد اهللا عزوجل .

ومن فوائدها: أن اإلنسان ينبغي له إذا مشخـت بنفسـه وعلـى أنفـه أن يـذكر حقيقـة  . نسان ضعيفا ))(( وخلق اإل

ومـــن فوائـــدها: حـــذف  . (( وخلـــق اإلنســـان ضـــعيفا ))نفســـه ، وهـــي الضـــعف حـــىت ال يطغـــى أو يزيـــد ؛ لقولـــه: 

وقـد يكـون مـن فوائـد  ضـرورة .فإن اخلالق هـو اهللا عزوجـل معلـوم بال (( وخلق اإلنسان ))الفاعل إذا علم ؛ لقوله: 

ومل يقـل: وخلـق اهللا مـع (( خلـق اإلنسـان )) اآلية: أن مـا كـان مكروهـا للعبـد فـإن اهللا يعـرب عنـه بالبنـاء للمفعـول ؛ 

(( وأنـا ال نـدري أشـر أريـد بمـن فـي األرض أم أراد أن ذكر اهللا وارد يف اجلملة اليت قبلها ؛ ويؤيد هذا قـول اجلـن 



فأضـاف النعمـة إىل اهللا  (( صـراط الـذين أنعمـت علـيهم ))ؤيدها أيضا ما يف سـورة الفاحتـة وي بهم ربهم رشدا ))

ومل يقـل: الـذي غضـبت علـيهم مـع أن املغضــوب (( غيـر المغضـوب علـيهم وال الضـالين )) ، وقـال يف الغضـب: 

النـداء كمـا  نكم بالباطـل ))(( يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بيمث قال اهللا تعاىل:  وجل . ... هو اهللا عز

سبق يدل على العناية مبـا جـاء يف اخلطـاب ؛ ووجـه ذلـك أن النـداء تنبيـه للمنـادى فإنـه يفـرق بـني أن يـأيت اخلطـاب 

يفيـد اإلغـراء بالتزامهـا  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))مرسال وبني أن يـأيت مفضـال بالنـداء ؛ وتوجيـه النـداء إىل املـؤمنني 

مــدلول هــذا اخلطــاب ؛ ووجــه ذلــك أن وصــف اإلنســان باإلميــان حيملــه علــى االمتثــال ؛ ويفيــد  للخطــاب أو بــالتزام

أيضـــا أن امتثـــال هـــذا الشـــيء مـــن مقتضـــيات اإلميـــان ؛ ويفيـــد أيضـــا أن خمالفـــة ذلـــك نقـــص يف اإلميـــان ؛ يقـــول اهللا 

اذا يوجهنـا اهللا إليـه كمـا جـاء ننتظـر مـ وهـذا النـداء جيـب علينـا أن نعتـين بـه وأن (( يا أيها الـذين آمنـوا ))عزوجل: 

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال " إذا قال اهللا يـا أيهـا الـذين آمنـوا فأرعهـا مسعـك فإمـا خـري تـؤمر بـه وإمـا شـر 

(( ال تـــأكلوا جـــاء النهـــي ، جـــاء النهـــي  (( يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تـــأكلوا أمـــوالكم ))مث قـــال:  تنهـــى عنـــه " .
(( ال تــــأكلوا فـــإن " ال " هــــي للناهيـــة ولـــذلك جــــزم الفعـــل بعـــدها حبــــذف النـــون ؛  )) أمـــوالكم بيـــنكم بالباطــــل

أو كثــري ، مــن عــروض أو نقــود ، مــن ديــون أو أعيــان ، عامــة كــل األمــوال ؛  أي مــا تتمولونــه مــن قليــل أمــوالكم ))

ا إذا كــان مــن واحــد أي يف التعامــل ؛ ألن أكــل املــال البــد أن يكــون بــني اثنــني فصــاعدا ؛ أمــ (( بيــنكم ))وقولــه: 

الباطـــل يف اللغـــة الضـــائع  (( بالباطـــل ))أي يف حـــال تعـــاملكم ؛ وقولـــه:  (( بيـــنكم ))لواحـــد فهـــذا قـــد أكـــل مالـــه 

ســدى ، اهلالــك الــذي مــا فيــه خــري ؛ واملــراد بالباطــل هنــا مــا خــالف الشــرع ؛ ألن الشــرع حــق ومــا خالفــه باطــل ؛ 

لــى وجــه خيــالف الشــرع ، مثــل الربــا والغــش والكــذب والتــدليس ومــا واملعــىن علــى هــذا: ال تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم ع

" إال " أداة استثناء لكن املراد ا االستدراك يعـين لكـن إن كـان جتـارة بيـنكم عـن  (( إال أن تكون ))أشبه ذلك ؛ 

اض مـنكم (( إال أن تكـون تجـارة عـن تـر تراض منكم فهذا ال بأس به ؛ وإمنا قلنا إن االستثناء منقطـع ألن قولـه: 
لــيس مــن جــنس األكــل بالباطــل بــل هــو أكــل حبــق ، واالســتثناء املنقطــع هــو أن يكــون املســتثىن مــن غــري جــنس  ))

املستثىن منه ، وهنا البد أن يكـون منقطعـا ؛ ألن التجـارة عـن تـراض منـا ليسـت أكـال بالباطـل بـل هـي أكـل حبـق ؛ 

 (( تجـــارة ))فيهـــا قراءتـــان ســـبعيتان:  كـــون تجـــارة ))(( إال أن توهلـــذا نقـــول: االســـتثناء يف هـــذه اآليـــة منقطـــع ؛ 

بالنصــب ؛ أمــا علــى قــراءة الرفــع فــال إشــكال فيهــا يعــين إال أن حتــدث جتــارة بيــنكم ؛ وهنــا (( تجــارة )) بــالرفع ، و

خربهـا وامسهـا  (( تجـارة ))تكون " كان " تامة ال ناقصة ؛ وأما على قراءة النصـب فـإن " كـان " تكـون ناقصـة ، و

مـذكرا فهـل يصـح  وا ))ال تـأكل(( ؛ وحينئذ يشكل أن يكون االسم مسترتا وتقـديره " هـي " مـع أن األكـل مسترت 

األكل جتارة ؟ ال يصح ؛ ولكن هاهنا فائدة وهي: إذا توسـط الضـمري أو إشـارة بـني شـيئني أن نقول: إال أن تكون 



اين ؛ أعــرفتم ؟ إذا توســط الضــمري أو االســم الثــاين مــذكر واألول مؤنــث أو بــالعكس فإنــه جيــوز مراعــاة األول أو الثــ

اإلشـــارة بـــني شـــيئني األول مـــذكر والثـــاين مؤنـــث أو بـــالعكس جـــاز أن يـــذكر أو يؤنـــث ، أن يـــذكر باعتبـــار مرجعـــه 

مرجعـه الثـاين ، الالحـق يعـين إال أن تكـون التجـارة السابق ، وأن يؤنث باعتبار مرجعه الالحق ؛ فهنـا أنـث باعتبـار 

األموال جتارة عن تراض منكم ؛  والتجـارة هـي تبـادل أو التبـادل بـني النـاس مـن أجـل الـربح ، ومنـه  اليت تأكلون ا

قـــول الفقهـــاء " عـــروض التجـــارة " أمـــا مـــا يهـــدى أو يـــرهن أو يعـــار فهـــذا لـــيس بتجـــارة ؛ وكـــذلك مـــا اشـــرتي لـــدفع 

وحينئـــذ يبقـــى يف مـــدلول اآليـــة  احلاجـــة كشـــراء اخلبـــز لألكـــل فهـــذا لـــيس بتجـــارة ألن اإلنســـان ال يأخـــذ بـــه الـــربح ؛

يعــين التعامــل بغــري قصــد  إشــكال: إذا كانــت املعــامالت أكثــر مــن التجــارة فلمــاذا مل يــذكرها ؟ فقيــل: إــا مل تــذكر

التجــارة ألن الغالــب يف تعامــل النــاس هــو التجــارة وهــي الــيت يقــع فيهــا املشــاحنة ؛ وأمــا غريهــا فاإلهــداء تصــدر عــن 

العاريــة وكــذلك الــرهن ومــا اشــرتي للحاجــة فالغالــب أنــه ال حيصــل فيــه تشــاحن ؛ وكــذلك  طيــب نفــس مــن املهــدي

ألن اإلنسـان يقصــد بـه دفــع احلاجـة ال حصــول الـربح ؛ فلهــذا ذكـرت التجــارة وإال فمـن املعلــوم أن العقـود الــيت تقــع 

ق مبحــذوف اجلــار واــرور متعلــ (( إال عــن تــراض مــنكم )) (( عــن تــراض ))عــن تــراض أكثــر مــن عقــود التجــارة 

هنـا صـيغة التفاعـل يتبـني ـا  (( تـراض ))و  (( عن تراض مـنكم ))تقديره: صادرة عن تراض منكم أو حاصلة ؛ 

ـــه:  ـــراض مـــنكم ))أ، املـــراد الرتاضـــي مـــن الطـــرفني اآلخـــذ واملعطـــي ؛ وقول ـــتم أيهـــا  (( عـــن ت يعـــين صـــادر مـــنكم أن

املتعاملون ال من غريكم ؛ فلو رضي األب ببيع ابنه واالبن مل يرضى وامللـك لالبـن فـال عـربة برضـى األب ؛ أي نعـم 

(( وال تقتلـــوا أنفســـكم إن اهللا كـــان بكـــم قـــال:  لـــو رضـــي األب ببيـــع مـــال ابنـــه دون اإلذن فإنـــه ال عـــربة برضـــاه .
هــل املــراد بــذلك نفــس  (( أنفســكم ))إزهــاق الــنفس ؛ ولكــن  القتــل معــروف م ))رحيمــا )) (( ال تقتلــوا أنفســك

 (( وال تلمـزوا أنفسـكم ))القاتل ويكون هذا مبعىن انتحار ؟ أو املـراد بأنفسـكم أي إخـوانكم كمـا يف قولـه تعـاىل: 

علــى مــن يقتــل نفســه فــإن اإلنســان ال يلمــز نفســه إمنــا يلمــز غــريه ؛ أو أيهمــا املــراد ؟ نقــول هــو شــامل ، فــال يقصــر 

نفســه وال علــى مــن يقتــل غــريه بــل يقــال: اآليــة شــاملة هلــذا وهــذا ؛ فــإن كــان املــراد: ال تقتلــوا أنفســكم أنــتم ، فــال 

إشــكال يف اآليــة ، وإن كــان املــراد: ال تقتلــوا غــريكم ، فلمــاذا عــرب الغــري عــن الــنفس ؟ نقــول عــرب عــن الغــري بــالنفس 

( إذا اشــتكى منــه كمــا ضــرب ذلــك النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــثال:   ألن املــؤمن مــع أخيــه كاجلســد الواحــد
وأيضــا فـالتعبري عــن األخ بـالنفس فيــه إغــراء وحـث يعــين كأمــا  عضـو تــداءا لــه ســائر الجسـد بــالحمى والســهر )

(( ه: ؛ وقولـأخيـه علـى ... نفس ؛ ففيه إغراء لإلنسان عن جتنب قتل الغري وحتمل لإلنسان أو محل اإلنسان علـى 
اجلملة تعليل ملا قبلها ، تعليل للحكمني: أكل األموال ، وقتل النفـوس ؛ فـاهللا سـبحانه  إن اهللا كان بكم رحيما ))

وتعاىل بنا رحيم ومن رمحته حترمي أكل األموال بيننـا بالباطـل أو النهـي عـن أكـل األمـوال بيننـا بالباطـل والثـاين النهـي 



بنــا ؛ وجهــه يف األول: أن أكــل األمــوال بالباطــل يــؤدي إىل تشــاحن والنــزاع  عــن قتــل أنفســنا فــإن هــذا مــن رمحــة اهللا

اخلطـاب  (( إن اهللا كان بكـم رحيمـا )) (( بكـم ))ورمبا يؤدي إىل اصطدام املسلح ؛ وقتل الناس واضح ؛ وقولـه: 

(( وكــان ولــه تعــاىل: ويؤيــد هــذا ق (( يــا أيهــا الــذين آمنــوا ))يعــود إىل مــن ؟ إىل املــأمورين ؛ ألنــه خياطــب املــؤمنني 
ومل يريـد يف القـرآن إضـافة الرمحـة إىل اهللا تعـاىل منسـوبة إىل الكـافرين يعـين مبعـىن العـام ؛ فالرمحـة  بالمؤمنين رحيما ))

الــيت اتصــف اهللا ــا ذكــرت يف القــرآن إمــا علــى ســبيل العمــوم أو علــى ســبيل اخلصــوص بــاملؤمنني ؛ أمــا علــى ســبيل 

  اخلصوص بالكافرين فلم ترد .

    


